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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

یع �عني ال �ستط–هناك صد�قان أحدهما عنده مرض �عوقه عن معاشرة النساء  �قول السائل:

م ألسرٍة لخطبة ابنتهم -أن �عاشر النساء  ل �خبرهمخر هفهل إذا سألت األسرة الصدیق اآل ،تقدَّ

هم؛ عن حال صد�قه؟ حیث إن صد�قه قال: أنا سوف أخبرهم، أم أن الصدیق اآلخر ال �خبر 

 ألن صاحب الشأن سوف �خبرهم.

تمن، إذا سألوه واستشاروه ال بد أن �خبرهم، البد أن �خبرهم إذا استشاروه؛ ألن المستشار مؤ  

ي هي المقصد األول من مقاصدِه، ي هي من أعظم مقاصد النكاح، التلتوهذا من المقاِصد ا

�ه،  واألحكام المرتَبة على النكاح عند أهل العلم تتوقف علیه، إال إذا علمت المخطو�ة ورضیت

نه األمر ال �عدوها، وتنازلت، األمر ال �عدوها، لكن إذا �تَم ذلك عنهم فمن �اب النصیحة أ

 ین علیه إذا سألوه، البد أن �خبرهم.و�تع ،�خبرهم صد�قه اآلخر

 طالب:..............

 كیف؟

 طالب:...............

 �عني ُ�سأل عن دینه وأمانته.

 طالب:...........

 دینه وأمانته، هو دین وأمین.

 طالب:..........

 ا �قدم لخطبة امرأة وهو ال �ستطیع معاشرتها، هذا البد أنألن الناس ما یتصورون أن شخًص 

ي لیل فیَّن، هناك أمور �عجب اإلنسان حینما �قرأها عند الفقهاء أشد العجب، حینما �قول الخُیب

  "مختصره"..

 طالب:..........

 انهإة عمیاء ما �قال له أ ُ�كتم؟ إذا خطب امر  أن �جوز �تُم العمى عن الخاطب، العمى �مكن

 عمیاء، �عني: مثل هذا...
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 ألن األصل أنها ُمبصرة، لن �سأل.  عمیاء؛عمیاء أم غیر  لن �سأل�عني هو 

ر في السؤال أو نقولإ :هل نقول  ، قد الألنه عیب مؤثر في المرأة  ؛�جب علیهم أن یبینوا :نه قصَّ

 یؤثر في المعاشرة، لكن قد یؤثر في غیرها من حقوق الزوج، وعلى �ل حال إذا ُخِطبت البنت

ل �عاد شكال ه! ثم اإل؟أن ُتخطب وُ�كتم عیبها ثم تطلَّقما الفائدة  �عنيالعمیاء ال بدَّ من البیان، 

 مشاكل ال تنتهي. ؟إلیه المهر أو ال ُ�عاد إلیه

 نعم.

 طالب:..........

 كیف إذا........

 طالب:............

 كیف؟

 طالب:............

 لكن شخص ال �عاِشر، یناسب وال ما یناسب إذا جاء �العموم؟

 ما یناسب؟ أمتقول؟ یناسب  ماذاال �جامع  وب أو ال یناسب ه�سأل: هل یناسسؤال السائل 

 طالب:...............

 عنده جعلأا، لكن تثبت من أمره، �عني: المقصود أنه في، أقول: فیما سألت عنه ال أعلم إال خیرً 

 من التردد، تثبت في أمره. ًئاشی

 ني؟�تاب "الجمع بین الصحیحین" للحمیدي و "الجمع بین الصحیحین" للصنعا هذا �سأل عن:

عتمد �"الجمع بین الصحیحین" للحمیدي من أنفس الكتب ومن أمتعها في �ا�ه إال أنهم عابوه �أنه 

وائد ز ا ال یبین الز�ادة من النقص؛ ألن المستخرج فیه ا یبین وأحیانً على المستخرجات، وأحیانً 

اظ صل، وفیه تغییر لبعض األلفاظ تبعا لما یرو�ه الُمستخِرج، فال �عتني �ألفعلى ما في األ

 اظهم.الصحیحین والذي یر�د أن �عتني بـ "الصحیحین" و�سر له األمر �الجمع بینهما، �عتني �ألف

 واألصل عن البیهقي ومن عزا  ولیت إذ زاد الحمیدي میَّزا

 لكنه میز في �ثیر من المواضع.

بین الصحیحین" للصنعاني فلیس �مستوِعب، أحسن من الجمیع "الجمع بین أما "الجمع 

 الصحیحین" لعبد الحق. عبد الحق أفضل منهما.
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 طالب:................

 ....، ال �كرر إال في �ضرما 

  هل السنة للقنوت في النوازل في األوقات الفرائض �لها أم في �عضها؟

مین نازلة، و�عضهم �ستثني الطاعون فإن اإلمام �قنت في إطالق أهل العلم أنه إذا نزلت �المسل

الفرائض، ومقتضى ذلك أنها جمیع الفرائض،  وال مانع أن �قنت في السر�ة والجهر�ة إلى حدٍّ 

 سواء.

�عني أن �مكن أن یتردد فیه" الجمعة" هل �قنت فیها �اعتبارها من الفرائض فیشملها : اإلشكال

ألن لها خصائص تمیزها عن غیرها، وقبل الخطبة تشتمل  ؛فیهاكالم أهل العلم، أو ال �قنت 

فیدعو في الخطبة و�ترك الجمعة لخصوصیتها بدون قنوت، و�ذا قنت لم یثرَّب  ،على الدعاء

 علیه؟

 طالب: ...........

 .ماذا

 طالب:...............

�عني لو زادت هذه ا، لكن المسألة مر�وطة �الحاجة، قنت شهرً  -علیه الصالة والسالم–النَّبي 

 مانع. هالنازلة على شهر ما فی

 هل المسبوق یرفع ید�ه و�ؤمن مع اإلمام في القنوت؟�قول: 

نعم، �صنع مثل ما �صنع اإلمام، ثم إذا سلَّم �قضي ما فاته، �عني �ما یتشهد مع اإلمام في 

ن اإلموضٍع ال یلزمه فیه التشهد في األصل إنما یلزمه من �اب المتا�عة، �قنت مع  مام و�ؤمِّ

ي �مكن أن ُتذ�ر رأي الحسن البصري في التكبیر المقیَّد، �قول: �كبِّر مع معه. من الطرائف الت

اإلمام، إذا سلم اإلمام وأخذ �كبر �كبر معه ثم �قضي ما فاته، هذا من �اب الشذوذ. لكن �مكن 

أقرب. هو قول شاذ  ن التكبیر بدعة لیس �قول راجح إلى الشذوذإأن �قال في مقابل من �قول 

�الفعل �عني. لكن هذا من شدة المتا�عة لإلمام، الحسن البصري بهذا یرى أن متا�عة اإلمام من 

 أعظم الواجبات.

 طالب:............ 
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علیه الصالة –نعم هذا الدعاء، ولما دعا المصلي في صالته ولم �ختم �الصالة قال النَّبي 

افتتح �التمجید  ولو -علیه الصالة والسالم–على النَّبي  فُیختم �الصالة »عِجل هذا« -والسالم

 �منع؛ ألنه وسیلة للقبول. ه ماما فی دعاءكسائر ال

 نعم.

 طالب:...............

ا في صالة الصبح، لكنه في غیره قنت �ظهر أنه في الشهر قنت في الصبح، قنت شهرً  الذي ال،

 .-علیه الصالة والسالم–في أوقات أخرى، �عني حفظ أنه قنت في أوقات أخرى 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین، أما �عد: 

ا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، �ك هللا أبدً : "كالَّ �هللا ما �خز في الدرس الماضي، قالت خد�جة

 ."وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق

 وهذا انتهینا منه، لكن قالوا من فوائد ما ذ�رت:

* أن مكارم األخالق وخصال الخیر سبب للسالمة من مصارع السوء، والمكاره، فمن �ُثر خیره 

 والدنیا. حسنت عاقبته، وُرجي له سالمة الدین

: وفیه أنه ینبغي تأنیس من حصلت له مخافة من أمر وتبشیره وِذ�ر أسباب -اأ�ًض –* قالوا 

المة له.  السَّ

وجزالة رأیها وقوة  -رضي هللا عنها–* قالوا: وفیه أبلغ دلیل وأظهر حجة على �مال خد�جة 

 �قینها وعظم فقهها.

علیه الصالة –ألنها مدحت النَّبي  * �قول الكرماني: وفیه جواز مدح اإلنسان في وجهه؛

في وجهه، ولم ینِكر علیها. و�ن �ان هذا المدح قبل استقرار الشر�عة واألوامر والنواهي،  -والسالم

احثوا «ولیس �معارض لقوله:  ،فیه جواز مدح اإلنسان في وجهه لمصلحة تطرأعلى �ل حال، 

علیه الصالة  –النَّبيإذ هو في ما ُمدح بباطل أو یؤدي إلى �اطل.  »في وجه المادحین التراب

وأهل العلم �شترطون لجواز المدح �الوجه: أن  -رضي هللا عنهم–مدح �عض الصحا�ة  -والسالم

�كون الممدوح ممن ال یتأثر، فال �غتّر �المدح، ال �غتر �المدح، إذا �ان ممن ال یتأثر وال �صیبه 

ذا جاءت األدلة �جوازه. أما إذا �ان ممن ُ�ظن أنه یتأثر وُ�عَجب بنفسه، عجٌب وال غرور فإن ه
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 ا للمدح.، و�ن �ان مستحق� و�صاب �الغرور و�ترفع على غیره، فإن هذا ال �جوز مدحه في وجهه

جمیع أنواع وأصول المكارم  -رضي هللا عنها–: وقد جمعت خد�جة -أ�ضا–* �قول الكرماني 

. ألن اإلحسان إما إلى األقارب و�ما إلى األجانب و�ما -الة والسالمعلیه الص–وأمهاتها فیه 

�المال و�ما �البدن و�ما على من �ستقل �أمره و�ما على غیره، والمكارم المذ�ورة تجمع أصول 

تجمع أصول المكارم �لها،  -علیه الصالة والسالم–الخصال المذ�ورة التي ذ�رتها خد�جة فیه 

علیه –فمالم یذ�ر من أي نوع �ان �مكن إدراجه في هذه المكارم، والنَّبي لم ُیذ�ر،  ما ُذكر وما

على خلق عظیم، وهو أكمل البشر، سید ولد آدم، �ستحق هذا المدح  -الصالة والسالم

ا من حقوق الرب، من حقوق اإلله التي ال تصرف إال له، فال وز�ادة، لكنه ال �ستحق شیئً 

عن  -علیه الصالة والسالم–من غال، فقد حذر النَّبي  غالو�ن  -جل وعال–�شرك فیه مع هللا 

، وصاحب "البردة" �غلو و�وصله إلى حدِّ لم »ال تطروني �ما أطرت النصارى ابن مر�م«الغلو 

ثم �قول: دع عنك ما قالِت النَّصارى في نبیِّهم، وهل تر�َت  -جل وعال–یبِق فیه شيء هلل 

 شيء مما ادعته النَّصارى في نبیهم!

 �ا أكرم الخلق ما لي من ألوذ �ه  واك عند حلول الحادث العِممس

 فإن من جودك الدنیا وضرتها  ومن علومك علم اللوح والقلم

 وقع -معلیه الصالة والسال–هلل، المقصود أن الغلو الذي حذر منه النَّبي  �عني ما ترك شیًئا  

و�زعمون أن هذا من تعظیمه، وتعز�ره،  -علیه الصالة والسالم–فیه �عض من ینتسب إلیه 

 �االقتداء �ه. -علیه الصالة والسالم–وتوقیره. تعظیمه �اتباع أوامره، حبه 

: "فانطلقت �ه خد�جة حتَّى أتت �ه ورقَة بن نوفل بن أسد بن عبد العزَّى" ابن عمِّ ثم �عد هذا 

ر في الجاهلیة". ،خد�جةِ   و�ان امرًأ تنصَّ

: أي: مضت �ه، أو مضت معه، فالـ "�اء" للمصاحبة،  -رضي هللا عنها–انطلقت �ه خد�جة 

رَّاح واتفقوا علیه.   وَورقة �فتح الراء �ما نصَّ على ذلك الشُّ

"حتى أتت �ه ورقَة بن نوفل بن أسد بن عبد العزَّى بن عمِّ خد�جة. ورقَة بَن نوفِل بِن أسِد بِن 

األلف. �كتب �". قال النووي: وقوُلها: ابَن عم، بنصب ابن وُ�كتب د�جةعبد العزَّى ابَن عمِّ خ
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: ابن ُتعرب بدل أو بیان أو نعت، المقصود أنها تا�عة لما قبلها �األلف؛ ألنه بدٌل من ورقة، أوالً 

في اإلعراب، هذا هو األصل: إذا ُ�تبت بین علمین متوالدین تبعته في اإلعراب، وهنا: ُ�تَبت بین 

ألنها بدل  ؛ا: لیسا �متوالدین فُتكتب �األلف وُتنصبت: العم وصف ولیس �علم، وأ�ًض علم ونع

 من ورقة ولیست بدل من عبد العزَّى.

ت خو�لد جة بنقالوا: و�كتب �األلف؛ ألنه بدل من ورقة فإنه ابن عم خد�جَة حقیقًة، فإنها خد� 

ته �غیر  �تاب�جوز جرُّ "ابن" والبن أسد، وهو: ورقة بن نوفل بن أسد، جدهما واحد "أسد"، وال 

 ألف؛ ألنه �صیر صفًة لعبد العزَّى.

�نا وحذفنا األلف صارت "  عم  بن عم" وصف لعبد العزَّى، فیكون عبد العزى ابنا�عني: لو جرِّ

ازلة ألنه ستكون عبد العزى ابن عم خد�جة، هذا �كون درجة ورقة ن ؛خد�جة، وهذا معلوٌم �طالنه

ا عن درجة خد�جة، مع أن الجد واحد وهو "أسد"، وال شك أن ما یؤدي إلى هذا فهو �اطل  .جد�

نه بنصب ابن، و�كتب �األلف ألوقال الكرماني �عد نقل �الم النووي، النووي ماذا �قول؟ �قول 

 د�جة حقیقًة فإن خد�جة.. إلخ.بدل من ورقة، فإنه بن عم خ

ن" وعدم �تا�ة األلف "اب –أقول �تا�ة األلِف وعدمها  �قول الكرماني �عد نقل �الم النووي: 

وعه بین دم وقعا بورقة أو �عبد العزَّى، بل علة إثبات األلف ال یتعلق �كونه متعلقً  -الكتا�ة

ه. لا بیانً  ًة أوزم لجوازه أن �كون صفغیر ال  ا، ثم الحكم �كونه بدالً علمین؛ ألن العم لیس علمً 

ال اإلشك�؛ فكلٌّ من الصفة والبیان والبدل �لها تا�عة، ما هو ا�إشكال في �ونه صفة أو بیانً  لیس

عبد �أو  ا بورقةهنا. اإلشكال في قول الكرماني: أقول �تا�ة األلِف وعدمها ال یتعلق �كونه متعلقً 

 صفة. ب ما وقعما ألنه وقع بین علم ولقالعزَّى. و�ن

اآلن  لم �قع بین علمین: افترض أن بدل العم علم، ولیس هو ابن العم الحقیقي للمذ�ور، �عني:  

 بن علي بن ُ�حینة، محمدابن سلول، عبد هللا بن مالك اكما سیأتي في األمثلة، عبد هللا بن أبّي 

 بن األسود، ما وقعت بین علمین؟ المقداد "بن" عمرو، هذاابن الحنفیة، المقداد بن عمرو ا

ر ب بین علمین غییال؟ ُتكتب �ألف، ط أمالمقداد وأبوه عمرو، لكن "ابن" األسود تكتب �ألف 

 لدین فالمتوا متوالدین؟ ال بد أن نقید بهذا؛ ألن التبعیة ال تثبت إال للمتوالدین، أما إذا �انا غیر

 تثبت التبعیة.
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 نه بدالً �كو  ا، ثم الحكمعلة إثبات األلف عدم وقوعه بین علمین؛ ألن العم لیس علمً  �قول: بل 

 لجوازه أن �كون صفًة أو بیاًنا له. ؛غیر الزم

ل أن � ا سواء قلنا: بدل أو بیان أو وصف ما �ختلف هذا، معاألمر ال �ختلف إذا اعتبرناه تا�عً  

جاز أن �كون عطف بیان،  أن �كون بدالً ما �ان بدل �جوز أن �كون عطف بیان، �ل ما جاز 

 والعكس، إال في مسائل ثالث:

 من یذ�رها؟

 نعم؟

 طالب:............

 نعم.

 طالب:...........

 . هذه مسألة، �قي.نعم

 وصالٍح لبدلیٍَّة ُیرى في  غیر نحو �ا غالم �عمرا

 ي فیه: أنا ابن التارك...والبیت الثاني الذ
 ت؟أحد �حفظ البی هلكن ما فی

 فظ مانا، عنده حفعقبل الحج وقلنا: ما شاء هللا �س ناءشنقیطي جاوال واحد؟ �هللا فرحنا بواحد 
 .-ما شاء هللا–�عشرة ء جا استحِضر، إذا طلبت بیتً �شاء هللا، 

 طالب: ..............

علم بدون حفظ، أنتم اآلن في مقتبل العمر، بدا�ة الطلب،  هال، ال الحفظ ال بد منه، �عني ما فی 
ال �ظن الواحد أنه تخرج في الجامعة وفي مرحلٍة علیا �ظن أنه انتهى، ال، البد من الحفظ، 

واأللفیة حفظها �ضبط لك العلم، �ضبطه لك و�ستمر معك طول حیاِتك، �عني: افترضنا أنك 
ا أحیانً  هیز بین مواقع الكلمات والُجَمل، لكن یبقى أنحفظت اآلجرومیة وشروح اآلجرومیة، نعم تم

 ما ُ�سعفك النثر، فالنظم ال بد منه.
، طیب في سورة ا لغیره من األسماء الحسنىقالوا في "لفظ الجاللة" أنه ال �جوز أن �كون تا�عً 

 الكالم أن �كون بدًال ، هل �خرجنا من هذا ]٢-١[إبراهیم: للااَِّ}* اْلَحِمیدِ  اْلَعِز�زِ  {ِصَراطِ إبراهیم، 
؟ ال اولیس بوصف؟ هو تا�ع على �ل حال، �عني �ل عطف بیان أو بدل �صلح أن �كون وصفً 
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ما �صلح، ما یلزم، لكن �ل بدل �صلح أن �كون عطف بیان والعكس إال في مسائل ثالث. 
 ُتراجع، راجعوها �ا إخوان واهتموا �الحفظ.

و�كتب �األلف وهو بدل من ورقة أو  ،بنصب ابن�قول ابن حجر: وقوله "ابن عم خد�جة" هو 
فإنه �صیر صفًة لعبد العزى ولیس �ذلك، وال �ْتبه �غیر ألف؛  ،صفة أو بیان، وال �جوز جره

  ألنه لم �قع بین علمین.

 ول الأمثلة �ثیرة لما وقع بین علمین لكنهما غیر متوالدین، وحینئٍذ �كتب األلف و�تبع األ هفی
 الثاني.

 الك ابنُ  بن مالملقن في "التوضیح": مثله: عبد هللا بن مالك ابن ُ�حیَنة، عبد هللاِ �قول ابن 
اهیم ن إبر �حینة، �محمُد بُن علي ابن الحنفیة، والمقداد بن عمرو ابن األسود، و�سماعیل ب

 ،هللا ة أم عبد�حین ابن ُعَلیَّة، واسحق بن إبراهیم ابن راهو�ه، وعبد هللا بن یز�د ابن ماجه؛ ألن
قب ل ماجه واألسود لیس �جده، وراهو�ه لقب إبراهیم، وُعلیة أم إسماعیل، و  ،و�ذلك الحنفیة

 یز�د.
ن َنوَّ فكلُّ ذلك ُ�كتب �األلف، ونعر�ه �إعراب األول، ومثل ذلك: عبد هللا بن أبي ابن سلول، ی

هذا هو  و�كتب ابن سلول �األلف، و�عرب إعراب عبد هللا؛ ألن سلول: أم عبد هللا، ،"أبّي"
 في موضعه. -إن شاء هللا تعالى–وفیه خالف �أتي  ،الصحیح

و�ذ�ر  �عني لما یذ�ر عبد هللا من مالك ابن �حینة،–قال: ومقصودهم في �ل هذه األسماء 
لناس مقصودهم بهذا أنه ُ�عرف على جمیع الوجوه؛ ألن �عض ا -محمد بن علي ابن الحنفیة
ذ�رت  و�ذا �عرف األم وال �عرف، فیعرف إذا ذ�ر األب و�عض الناس ،�عرف األب وال �عرف األم

أشهر  ان مناألم، هذا إذا �انِت األم مشهورة، مثل شهرة األب، أو في نسبته إلى أبیه و�ن �
 فیرفع هذا االلتباس بذ�ر األم. ،الناس توقع في شيء من االلتباس

ه فقد �كون اإلنسان ومقصود في �ل هذه األسماء تعر�ف الشخص بوصفه جمیعا لیكمل تعر�ف
 معروفا �أحد وصفیه دون اآلخر فإذا ُجمعا تم تعر�فه لكل أحد.

 قال: و�ان امرًأ تنصر في الجاهلیة. في �ثیر من النسخ "قد تنصر" وفي �عضها " و�ان امرأً 
ر: أي صار نصرانی�  -�عني ورقة-تنصر". �ان  عتنق فترك عبادة األوثان وا  ،ا في الجاهلیةتنصَّ

 ة.لجاهلیفترك عبادة األوثان، وفارق طرائق ا -علیه الصالة والسالم–النصرانیة قبل �عثة النَّبي 
لما �انوا علیه من فاحش  -صلى هللا علیه وسلم–والجاهلیة: ما �ان قبل نبوة رسول هللا 

 الجهاالت.
لكن لو أن  -علیه الصالة والسالم–ته �عني الوصف �الجاهلیة: ما �ان قبل عهده، قبل �عث 

علیه الصالة –؟ النَّبي اشخًصا یتصف �جمیع أوصاف أهل الجاهلیة �ستحق أن ُ�سمى جاهلی� 
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فیه جاهلیة، لو �انت  ،�عني فیه صفة واحدة »إنك امرٌؤ فیك جاهلیة«ألبي ذر:  قال -والسالم
شرك ولیس �ُمشرك في جمیع األبواب استحق أن  ا، لو �ان فیهفیه جمیع الصفات صار جاهلی� 

ا �امًال قیل: مشرك. �ذلك لو �ان فیه خصلة نفاق قیل: فیه فیه شرك، ولو �ان مشر�ً  :ُ�قال
نفاق، و�ن استوعب الخصال قیل: هو منافق، ولذا �ختلفون في أهل الكَتاب، هل ُ�قال: مشر�ون 

، �فاٌر �اإلجماع، وأهل العلم �قولون من شكَّ أو فیهم شرك؟ الیهود والنصارى هم �فار �اإلجماع
في �فِرهم �فر إجماًعا، هذا ما عندنا إشكال في �ونهم �فار، والجنة علیهم حرام ما لم یؤمنوا 

�هللا ال �سمع بي یهودي وال نصراني فال یتبعني إال «؛ و�تبعوه -علیه الصالة والسالم–�محمد 
نه قد ُ�سمع هذا الكالم ُ�ظن أنه ُ�خفف من شأنهم، حینما هذا ما عندنا فیه إشكال؛ أل »دخل النار

 �قول �عض العلماء: لیسوا �مشر�ین و�نما فیهم شرك. ال، هم �فار بال شك، وال ُ�شك في �فرهم. 
یبقى أنهم هل �قال: هم مشر�ون �اعتبار أنهم عبدوا المسیح مع هللا وعبدوا العز�ر مع هللا، أو 

ا �مشر�ین إنما فیهم شرك، أو �قال: هم مشر�ون؛ ألن عبادتهم ُ�قال: فیهم شرك، وهم لیسو 
 مشتملة على الشرك؟ أشر�وا مع هللا غیره.

 طالب:..........
َنة:  }َواْلُمْشِرِ�ینَ {اْلِكَتاِب}  َأْهلِ  ِمنْ  َ�َفُروا الَِّذینَ  َ�ُكنِ  َلمْ  {  .]١[البیِّ

 العطف �قتضي التغایر؟ 
�اعتبار أن واقعهم یدل على هذا فالیهود اتخذوا العز�ر،  على �ل حال لو قیل: إنهم مشر�ون 

 والنصارى اتخذوا المسیح آلهة من دون هللا، هم مشر�ون في الحقیقة، والمسألة مسألة
اصطالحیة، ابن رجب یرى أنهم لیسوا �مشر�ین. هم �فار �عني ما �ظن أن �حسب أن ُ�ظن بهم 

أن ُ�ظن �أهل الفجور  -رحمه هللا–ابن �ثیر خیر، �عني من عظائم األمور �ما �قول الحافظ 
. لكن المسألة -علیه الصالة والسالم– اا وهم على د�انتهم، لم یتبعوا محمدً خیر. ما نظن بهم خیرً 

اصطالحیة، هل ُ�قال: هم مشر�ون، أو فیهم شرك؟ �فار فیهم شرك؛ ألن الكفر �ما �كون 
و�ل من یزعم أنه �سعه  -الصالة والسالم علیه–�الشرك �كون �غیره، فهم �فروا �عدم اتباعه 

الخروج على شر�عة محمد؛ فهو �افر، �عد �عثته، �عني: �ما وسع الخضر الخروج عن شر�عة 
ص في  تفاد من هذا أن: نساء أهل الكتابموسى. و�س وذ�ائح أهل الكتاب ال تحتاج إلى مخصِّ

ص  فال �حتاج إلى ،تحر�ِم نساء المشر�ین؛ ألنهم لیسوا �مشر�ین مخصص، مع أن المخصِّ
موجود، حتى لو احتجناه موجود. �عني لم یدخلوا في تحر�م المشر�ات حتَّى نحتاج إلى 

ص. هذا إذا قلنا... والمسألة سهلة �عني، الخطب سهل؛ ألن التخصیص موجود �النص.  مخصِّ
 طالب:.........
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 نعم.
 طالب:............

 .نعم
 طالب:.........

، وجود المخصص یدل على أنهم داخلون -محصنات من أهل الكتاب-�عني وجود المخصص 
في المنع من نكاح المشر�ات، هذا ملَحظ بال شك، وعلى �ل حال هم ما �أتون �مثل هذا الكالم 
إال من أجل هذه المسألة، ونظائرها، لكن لو وجدنا مجتمع  أعمال المشر�ین في الجاهلیَّة والبعد 

ین ظاهر، بل البعد  عن الد�انات �لها ظاهر، هل نستطیع أن نقول: هذا المجتمع عن الدِّ
جاهلي؟ �عني: مثل من �تب في "جاهلیة القرن العشر�ن" إذا نظرنا إلى أن الجهل عّم، والجاهلیة 

ن الجاهلیة تطلق على فترة معینة محددة ارتفع الوصف إمنسو�ة إلى الجهل، ساغ. و�ذا قلنا 
ل: ما ُ�قال جاهلیة. و�ن �ان فیهم جهل عظیم ومخالفات و نق -علیه الصالة والسالم–ببعثته 
 كبیرة.

أهل الجاهلیة أو  -صلى هللا علیه وسلم–طیب مسائل الجاهلیَّة التي خالف فیها رسول هللا 
أهُل  -صلى هللا علیه وسلم–العكس، نقول... من هو الفاعل من المفعول؟ خالف فیها رسوَل هللا 

 الجاهلیة؟
 .طالب:............

 الرسول خالفهم أو هم خالفوه..؟
 طالب:.....

م، أو أن  نقول: الملحظ في مثل هذا، الَملحظ في مثل هذا أن المتأخر هو الذي �خالف المتقدِّ
ة هو األصل، ومن �خالُفه �كون هو المخاِلف تقدم أو تأخر؟ لكن أنَت اآلن تقرأ  الذي على الجادَّ

 من مسائل الجاهلیَّة. اوذ�ر فیه �ثیرً  ،-رحمه هللا–عنوان الكتاب الذي ألفه اإلمام المجدد 
 من المخالف؟

 طالب:.............
 �خالف نعم.

م ُ�خاَلف،  م، اعتبرنا أن المتقدِّ على �لِّ حال إذا نظرنا إلى أن المتأخر هو الذي �خاِلف المتقدِّ
هل الجاهلیة هم هو الفاعل وأ  -علیه الصالة والسالم–ومنه: خاِلفوا األوامر، فیكون الرسول 

ن الكالم على األصل، والدین هو األصل، االستقامة هي األصل، واالتباع إالمخالفین. و�ذا قلنا 
 هو األصل، فمن �خالف هذا األصل؛ �كون هو المخالف، واألصل ُمَخاَلف. 

 طالب:........
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 .نعم 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 خرى.وال �منع من تسمیتهم �األحكام األ
ة ل نبو ا وترك عبادة األوثان وفارق طرائق الجاهلیة، والجاهلیة: ما �ان قبفترك وصار نصرانی�  

ودة ألن الجاهلیة المقص ؛لما �انوا علیه من فاحش الجهاالت -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
 .-علیه الصالة والسالم–في الحدیث: هي ما �ان قبل �عثته 

�عني: ارتفعت الجاهلیة ببعثته أو �ظهور  -صلى هللا علیه وسلم–ما �ان قبل نبوة رسول هللا  
�عبدون غیر هللا، وهم الغالب والكثرة سنین �عد �عثته  ادینه؟ ألنه �قیت الجاهلیة، �قي الناس �فارً 

ة علیه الصال–نقول: هل ارتفع الوصف �ال"جاهلیة" �ظهور أمره  -علیه الصالة والسالم–
 -صلى هللا علیه وسلَّم–والجاهلیة: ما �ان قبل نبوَِّة رسول هللا أو ببعثتِه؟ ألنهم قالوا:  -والسالم

 لما �انوا علیه من فاحش الجهاالت.
 نعم.

 طالب:............
 �النبوة ارتفعت الجهاالت؟ 

 طالب:.......
 نعم؟

 �عني �الفعل أو �القوة؟
 طالب:...........

 –ناس على ما �انوا علیه قبل �عثتهوتسعین �المائة من ال ةإلى الغالب و�ذا بتسع، لكن نظرنا نعم
 في أول األمر. -علیه الصالة والسالم

 نقول: ارتفعت الجاهلیة؟
 طالب:..............

 .نعم
 طالب:.............

صلى  –�ان قبل نبوة رسول هللا، إذا �ان هناك حد حاسم في ارتفاع الوصف، هم �قولون: ما نعم
قضى على مظاهر  -علیه الصالة والسالم–نه بنبوته إو�اإلمكان أن �قال:  -هللا علیه وسلم
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 سواًء اُتِبع أو لم یتبع. -جل وعال–الجاهلیة ببیانِه وتبلیغه عن هللا 
و�كون حینئذ ارتفاع الوصف �الفعل حینما زالت المظاهر، و�القوة القر�بة من الفعل �اعتبار أن 

 ن یرفع الوصف أمكنه ذلك. �ما �قولون: فقیه �الفعل، وفقیه �القوة. كل من أراد أ
 طالب:..........

 ؟ماذا
 طالب:..........

 ؟ ماذا
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:............

 ب.طی
 �أس. ه�الفعل، �القوة ما فی ولیستیان رفع الوصف، �عني �القوة كنا في جاهلیَّة. فهل مجرد اإل

 ........طالب: ........
والجاهلیَّة موجودة في �ثیر من �قاع األرض مما لم  -علیه الصالة والسالم–�عني مات النَّبي 

وتبلیغه ما ُأِمر بتبلیغه �قي   -علیه الصالة والسالم–�صلها الدعوة، لكن هل نقول: �عد �عثته 
 شيء من الجهل؟ 

�إمكانه أن �عرفه. �عني العلماء  من لم �عرفه،یمن عرَف الحق واتبعه، وحكًما فی�عني حقیقًة ف
حینما �قولون: الفقیه من �عرف األحكام الشرعیة �أدلتها �الفعل �أن تكون األحكام حاضرة �أدلتها 

ُیورد منها ما شاء متى شاء، أو �القوَّة القر�بة من الفعل، �معنى: أنه �ستطیع أن یرِجع  ،في ذهنه
و�ستطیع أن �خُرج �القول الرَّاجح في المسائل  ،األدلَّة و�وازن بین ،و�نظر في األدلَّة ،إلى الكتب

علیه الصالة  –لقر�بة من الفعل. ما دام النَّبيكلها، هذا فقیه، لكنه لیس �الفعل، إنما قالوا: �القوة ا
و�سأله  -علیه الصالة والسالم–�أتي إلى الرسول  أن �عث، و�إمكان أي شخص -والسالم

فیكون ارتفع عنه الوصف �القوة، مثل ما قالوا: الفقیه  ،ه الجاهلیةو�قتدي �ه و�تبعه؛ ترتفع عن
 �القوة.

و�مكن لو تسأله ما عنده �تب، ما �جیب، لكن بین �تبه ومكتبه �جیب �سرعة، �عض طالب 
�عید عن �تبه ال �جیبك  وهو لة قد تسألهأو�ذا سألته عن مس ،وعنده ُدر�ة ،العلم عنده خبرة

ال ُتسعفه، لكن عنده �تبه �فتح الكتاب على الموضع الذي تر�د،  �شيء، إذا �انت الحافظة
وموضع الباب من الكتاب، هل في نصفه األول في  ،و�تصور موضع السؤال في أي �اب

ا �حدد لك بدقَّة، �عني �فتش ورقة ورقتین أو أقل. هذا ال شك أنه الثاني، في ر�عه األول، أحیانً 
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لكن إذا سألته عن مسألة في الطهارة  ،أن �صل إلى الحكمفقیه لكن لیس �الفعل، هذا �ستطیع 
؟ وال شيء. ذهب وقته ساعة أو هذا �الفعل أوفبحث في المجلد العاشر من "الُمغني" فقیه �القوة 

ساعتین وهو یبحث في العاشر. �ان عندنا درس فتح الباري وهو یتا�ع، یتا�ع شرح النووي، �عني 
 ما فیه األهلیَّة واالستعداد للتلقِّي، �عني مثل هذا. ،بر�ةلل ءشيء من �عض الطالب �عني �جي

العلم الظاهر أنك ما.. أو �قال: �سلك  ،ا�حث لك عن عمل آخر تستفید منه :مثل هذانقول لفهل 
 ما هو �خسران؟فالطر�ق إن استفاد و�الَّ 

 طالب:...........
 ؟ ماذا

 طالب:.............
 كیف؟

 طالب:..........
 .»امن سلك طر�ق یلتمس �ه علمً «یتعبد �سلوك الطر�ق، �سلوك الطر�ق، 

 طالب: ..........
مات عن تسعین سنة، وقد طلب العلم من شیخ إلى شیخ أكثر من  اأنا أعرف شخًص  ،ال ال

ومات �ما بدأ، و�حضر خمسة دروس �الیوم، من شیخ إلى شیخ، ومن مسجد إلى  ،سبعین سنة
 مسجد.

ر في الجاهلیة، وذلك أنه خرج هو وز�د بن عمرو بن نفیل لمَّا �ِرَها طر�ق  قال: و�ان امرًأ تنصَّ
الجاهلیَّة إلى الشام. خرجا إلى الشام وغیرها �سألون عن الدین، فأعجب ورقُة �النصرانیَّة؛ 

مام وأما ز�د بن عمرو بن نفیل فذ�ر اإل ،-علیه السالم–ألنه لقي من لم یبدل شر�عة عیسى 
أن ز�د بن  -رضي هللا عنهما-بن عمر االبخاري في "صحیحه" قصته في "المناقب" عن 

فسأله عن  ،ا من الیهودعمرو بن نفیل خرج إلى الشام �سأل عن الدین و�تبعه فلقي عالمً 
دینهم فقال: إني لعلِّي أن أدین دینكم. فأخبرني. فقال: ال تكون على دیننا حتى تأخذ بنصیبك 

ا، وأنَّى ا أبدً . قال ز�د: ما أفر إال من غضب هللا، وال أحمل من غضب هللا شیئً من غضب هللا
أستطیعه، فهل تدلني على غیره؟ قال: ما أعلمه إال أن �كون حنیًفا. قال ز�د: وما الحنیف؟ 

ا من وال �عبد إال هللا. فخرج ز�د فلقي عالمً  ،اا وال نصرانی� لم �كن یهود��  ،قال: دین إبراهیم
نصارى فذ�ر مثله. فقال: لن تكون على دیننا حتى تأخذ بنصیبك من لعنة هللا. قال: ما أفر ال

وأنَّى أستطیع، فهل تدلني  ،اا أبدً إال من لعنة هللا، وال أحمل من لعنة هللا، وال من غضبه شیئً 
�كن لم  ،على غیره؟ قال: ما أعلمه إال أن �كون حنیًفا. قال: وما الحنیف؟ قال: دین إبراهیم
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خرج فلما  -علیه السالم–وال �عبد إال هللا.  فلما رأى ز�د قولهم في إبراهیم  ،اا وال نصرانی� یهود�� 
 برز رفع ید�ه فقال: اللهم إني أشهد أني على دین إبراهیم. 

قالت: رأیت ز�د بن  -رضي هللا عنهما–ثم ذ�ر البخاري �عد ذلك عن أسماء بنت أبي �كر 
�هللا ما منكم على دین  ،ا ظهره إلى الكعبة �قول: �ا معشر قر�شمسندً ا عمرو بن نفیل قائمً 

 إبراهیم غیري. 
ر في الجاهلیة، لكن هل دخل في اإلسالم؟ سیأتي ما یدلأما �النسبة لورقة أنه تن أو أخذ منه  ،صَّ

 و�عضهم لم یثبته. ،�عض العلماء في �ونه أسلم، وأثبته �عض في الصحا�ة
وظاهر الحدیث یدلُّ على إسالِمه من قوله: �ا لیتني �نت  ،في إسالمه : اختلفهقال ابن مند 

لما أخبره، قال له ورقة:  -صلى هللا علیه وسلم–بن إسحاق أنه اا. وما �عده. وذ�ر فیها جذعً 
لنبي هذه األمة، ولقد جاءك الناموس األكبر الذي جاء موسى. وذ�ر  هإنك والذي نفسي بید

رضي  –وفي مستدرك الحاكم من حدیث عائشةه منه فقبَّل �افوخه، الحدیث، قال: ثم أدنى رأس
فإنه �ان له جنة أو  ،ال تسبوا ورقة«قال:  -صلى هللا علیه وسلم–أن النَّبي  -هللا عنها

وصححه من  ،ثم قال: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ووافقه الذهبي .»جنتان
 المتأخر�ن "األلباني".

ابن حجر في "اإلصا�ة" �قول: ذ�ره الطبريُّ وابن قانع وابن السكن وغیرهم في الصحا�ة، ذ�ره 
الطبريُّ والبغوي وابن قانع وابن السكن وغیرهم في الصحا�ة، وأوردوه �لهم من طر�ق روح بن 

بن اعن األعمش عن عبد هللا بن عبد هللا عن سعید بن جبیر عن  -أحد الضعفاء–مسافر 
�أتیني من «�یف �أتیك الذي �أتیك؟ قال:  ،ورقة بن نوفل: قال: قلت: �ا محمدعباس عن 

قال ابن عساكر: لم �سمع ابن عباس من . »و�اطن قدمیه أخضر ،السماء، جناحاه لؤلؤ
. �عني لم إنه أسلم. قال ابن عساكر: لم �سمع ابن عباس من ورقة :ا قالورقة. وال أعرف أحدً 

 یدر�ه بال شك؛ ألنه مات قبل أن یولد. 
 طالب:........

 كیف؟
 طالب:........

 قبل؟
 طالب:.......

ا، والدة ابن عباس تأخرت أنه قال: لم  -على ما سیأتي في الحدیث– تهوفا عن نعم متأخر جد�
 ینشب ورقة أن ُتوفي. �عني لم یلبث أن مات �عد الحادثة.

 طالب:.............
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 ؟ذاما
 طالب:.................

 �عني مرسل صحابي، �عني �كون مرسل صحابي. ،صحابي

 إنه أسلم. :قال اوال أعرف أحدً  ،قال ابن عساكر: لم �سمع ابن عباس من ورقة

لكن  وقال الطبري، وقد غایر الطبري بین صاحب هذا الحدیث و�ین ورقة بن نوفل األسدي،

أول  لصحیحین" من طر�ق الزهري عن عروة عن عائشة:القصة مغایرة لقصة ورقة التي في "ا

بر�ل في مجيء ج -�عني حدیث الباب-الحدیث . -صلى هللا علیه وسلم–ما ُبدَئ �ه رسول هللا 

، جةبن عم خد�ابن عبد العزى خد�جة إلى ورقة بن نوفل بن أسد  فانطلقت �ه :وفیه ،�حراء

ا سى، �فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على مو  الحدیث. وفیه:تنصر في الجاهلیة.  و�ان

وفي. أن ت ا حین �خرجك قومك. وفي آخره: ولم ینشب ورقةلیتني أكون حی�  ،الیتني فیها جذعً 

 .فهذا ظاهره أنه أقرَّ بنبوته

علیه –وهو موجود في الصحیح، لكن اإلشكال: هل تبعه؟ الرسول  ،اإلقرار ما فیه إشكال 

 رسل إلى اآلن.ِمر �التبلیغ، ما أُ أُ ا م -الصالة والسالم

 طالب:................

 نعم.

 ................طالب:....

 مر �التبلیغ، وما ُتِبع إلى اآلن.لكن ما أُ 

 طالب:...............

 �عني: ما طلبت إلى اآلن. 

 ، أبو طالب نصره؟نعم نصره

 طالب:....................

وما نفعه ذلك، واعترف �ه من أحبار الیهود والنصارى من اعترف، لكن ما  ،أبو طالب نصره

 تبعوه، وهذا ال یدخلهم في اإلسالم.

 طالب:.................

 ؟ماذا



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=١٧ 

    طالب:................

 على �ل حال المسألة خالفیة.

ولكنه مات قبل أن یدعو رسول  ،وفي. فهذا ظاهره أنه أقر بنبوتهولم ینشب ورقة أن تُ  قال:

 الناس إلى اإلسالم. -صلى هللا علیه وسلم–هللا 

 ماذا؟

 طالب:................

ُأمرت أن أقاتل النَّاس حتى �قولوا: ال إله إال «: -علیه الصالة والسالم–لكن هذا �عد قوله  نعم،

هل ُنقل أن خد�جة قالت: أشهد أن ال إله إال هللا؟ �عني استمروا على هذا صدقوه واعترفوا  »هللا

جاءت الشهادة �عدها في وقتها، لكن  -�عد ذلك–�ه واستمروا معه ینصرونه و�قتدون �ه، وثم 

إله  أن �قاتل الناس حتى �قولوا: ال -علیه الصالة والسالم–وأِمر النَّبي  ،�عد أن استقرت الشر�عة

 إال هللا، هنا تدخلهم الشهادة في اإلسالم.

ولكنه مات  ،ولم ینشب ورقة أن توفي، فهذا ظاهره أنه أقر  بنبوتهنكمل ما قاله أهل العلم: 

مثل �حیرا. وفي  الناس  إلى اإلسالم، فیكون  -سلمصلى هللا علیه و  –قبل أن یدعو رسول هللا 

سحاق، ابن إازي" من روا�ة یونس بن �كیر عن إثبات الصحبة له نظر. لكن في "ز�ادات المغ

بن أبي اسحاق السبیعي عن أبیه عن جده اعن یونس بن عمرو وهو  :قال یونس بن �كیر

صلى هللا  –من �بار التا�عین: أن رسول هللا وهو -واسمه عمرو بن شرحبیل–عن أبي میسرة 

، »فقد �هللا خشیت على نفسي ،إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً «قال لخد�جة:  -علیه وسلم

الحدیث، ثم قال له ورقة:  ..ف�هللا إنك لتؤدي األمانة. ،ما �ان هللا لیفعل �ك ،فقالت: معاذ هللا

بن مر�م، و�نك على مثل ناموس موسى، و�نك نبي اأ�شر ثم أ�شر، فأنا أشهد الذي �شر �ه 

ألجاهدنَّ معك. فلما توفي مرسل، و�نك سوف تؤمر �الجهاد �عد یومك هذا، و�ن یدر�ني ذلك 

ألنه آمن  ؛لقد رأیت القس في الجنة علیه ثیاب الحر�ر«صلى هللا علیه وسلم: –قال رسول هللا 

 .»بي وصدقني

 وقد أخرجه البیهقي في "الدالئل" من هذا الوجه، وقال: هذا منقطع.

الضحاك بن  : �عضده ما أخرجه الز�یر بن �كار، قال: حدثنا عثمان عن-�قول ابن حجر–قلُت 

عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عروة بن الز�یر قال: �ان بالل لجار�ة من بني 
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ُجَمح، و�انوا �عذبونه برمضاِء مكَة یلصقون ظهره �الرمضاء؛ لكي �شرك. فیقول: أحد، أحد. 

نه فیمر �ه ورقة، وهو على تلك الحال فیقول: أحد، أحد �ا بالل، �هللا لئن قتلتموه ألتخذ

 -صلى هللا علیه وسلم–ا. وهذا مرسل جید. یدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النَّبي حنانً 

إلى اإلسالم حتى أسلم بالل، والجمع بین هذا و�ین حدیث عائشة: أن ُ�حمل قوُله: ولم ینشب 

�الجهاد،  -علیه الصالة والسالم–ورقة أن ُتوفي. أي: قبل أن �شتهر اإلسالم و�ؤمر النَّبي 

كن ُ�عكر على ذلك ما أخرجه محمد بن عائذ في "المغازي" من طر�ق عثمان بن عطاء ل

وفیها قصة خد�جة  ،بن عباس في "قصة ابتداء الوحي"االخراساني عن أبیه عن عكرمة عن 

مع ورقة بنحو حدیث عائشة. وفي آخرها: لئن �ان هو ثم أظهر دعاءه وأنا حي ألبلین هللا 

وُحسن مؤازرته. فمات ورقة على نصرانیته.  -ى هللا علیه وسلمصل–من نفسي �طاعة رسوله 

 كذا قال، لكن عثمان ضعیف.

وقال الز�یر: �ان ورقة قد �رِه عبادة األوثان، وطلب الدین في اآلفاق، وقرأ الكتب، و�انت 

فیقول لها: ما ُأراه إال نبي هذه األمة  -صلى هللا علیه وسلم–خد�جة تسأله عن أمر النَّبي 

وساقه الحاكم من طر�قه،  ،سحاقإي �شر �ه موسى وعیسى. وفي "المغازي الكبیر" البن الذ

حدثني عبد الملك بن عبد هللا بن أبي سفیان بن العالء بن حارثة الثقفي و�ان راعیه  :قال

صلى هللا علیه –فیما �انت خد�جة ذ�رت له من أمر رسول هللا  –قال: قال ورقة بن نوفل 

 :-وسلم

 �ا للرجال وصروف الدهر والقدر  ........................

 األبیات، وفیها:

 هذه خد�جة تأتیني ألخبرها  لنا �خفي الغیب من خبر وما

 جبر�ل أنك مبعوث إلى البشر

 

 �أن أحمد �أتیه فیخبره 

ي الخبر وانتظري  ین ینجزه  له اإلله فرجِّ  فقلت عّل الذي ترجِّ
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عن  بن عدي في "الكامل" من طر�ق إسماعیل بن مجاِلد عن أبیه عن الشعبياقال: وأخرج 

 قال. »سورقة في �طنان الجنة علیه السند رأیت«: -صلى هللا علیه وسلم–جابر عن النَّبي 

عید سن طر�ق �حیى بن مابن عدي: تفرد �ه إسماعیل عن أبیه. قلت: قد أخرجه ابن السكن 

 ول:؛ ألنه �ان �ق»رأیت ورقة على نهر من أنهار الجنة«لكن لفظه:  ،األموي عن مجالد

. وأخرجه -ز�د بن عمرو بن نفیل الذي مات على الحنفیة-دیني دین ز�د، و�لهي إله ز�د. 

 .محمد بن عثمان بن أبي شیبة في "تأر�خه" من هذا الوجه

النَّبي  وأخرج البزار من طر�ق أبي معاو�ة عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت: إن 

نهى عن سّب ورقة. وهو في "ز�ادات المغازي" لیونس بن �كیر  -صلى هللا علیه وسلم–

أخرجه عن هشام بن عروة عن أبیه، قال: ساب أٌخ لورقة رجًال فتناول الرجل ورقة فسبه، 

فنهى  »هل علمَت أني رأیت لورقة جنة أو جنتین«فقال:  -صلى هللا علیه وسلم–فبلغ النَّبي 

. وأخرج أحمد من طر�ق ابن وأخرجه البزار من طر�ق أبي أسامة عن هشام مرسالً  عن سبه.

 -صلى هللا علیه وسلم –لهیعة عن أبي األسود عن عروة عن عائشة: أن خد�جة سألت النَّبي

ا فأحسبه لو �ان من أهل النار لم ا بیًض لقد رأیته فرأیت علیه ثیا�ً «عن ورقة بن نوفل، فقال: 

 و�ل هذه األخبار التي ذ�رها ال تسلم من مقال.  .»بیض�كن علیه ثیاب 

المظنون أنه �خیر. ومات على خیر، لكن هل مات على اإلسالم أو على  وعلى �ل حال:

النصرانیة قبل أن ُیدعى إلى اإلسالم، هذا محل الخالف، والحافظ ابن حجر أثبته في الصحا�ة 

 مقسم إلى أر�عة أقسام: لكن في القسم.. في أي قسم أثبته؟ ألن "اإلصا�ة"

 المجمع على �ونهم في الصحا�ة. 

 ثم المختلف فیهم.

 ثم من ذ�ر في الصحا�ة والراجح أنه لیس من الصحا�ة.

  ثم القسم الرا�ع: من ذ�ر على سبیل الوهم من الصحا�ة.

 ننظر في هؤالء الذین ذ�رهم الحافظ ابن حجر في أي قسم؟ وذ�ر منهم ورقة. نعم.

 ذ�ره في القسم األول، لكنه متفق علیه؟ القسم األول،

 طالب:..........

 ال، لیس �متفق علیه. عجیب �ونه یذ�ره في القسم األول. 
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 . طالب:.............

 ماذا؟

 طالب:.............

 .نعمعلیه الصالة والسالم. 

 طالب:....................

 في وقتهم �ان االختالف. نعم یتبع.

 طالب:..........

 مقبول. -علیه الصالة والسالم–من الشرك إلى النصرانیة قبل �عثة النَّبي  هو

 طالب:.............

 ین؟أ

 طالب:.............

 هو ما اتبع ملة إبراهیم، حرفوا و�دلوا وأشر�وا �اهلل معه غیره.

 اللهم صلِّ وسلم على عبدك..

 
 

 

 


